
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΘΕΝΩΝ 

1. Τξνρήιαην θνξείν Βαξέσο ηύπνπ θαηαζθεπαζκέλν από ηζρπξό ραιύβδηλν ζσιήλα     

             (αληηζθσξηαθήο επεμεξγαζίαο). 

2. Να δηαζέηεη πδξαπιηθό ζύζηεκα ηαρείαο αλύςσζεο κε ρηαζηό ζύζηεκα. Η πδξαπιηθή 

απμνκείσζε ηνπ ύςνπο, λα ξπζκίδεηαη από 58-95cm κέζσ πεληάι. 

3. Τν θνξείν λα δηαζέηεη πεξηκεηξηθό ειαζηηθό πξνζθξνπηήξα 

4. Τν θνξείν λα έρεη δηαζηάζεηο 200cm X 67 cm  

5. Τν θνξείν λα θέξεη 4 ηξνρνύο ζηελ βάζε δηακέηξνπ Φ 200mm, νη δύν εθ ησλ 

νπνίσλ κε θξέλν θαη λα ζπλνδεύνληαη από ζηξώκα πάρνπο 5cm κε αδηάβξνρε 

πξνζζαθαηξνύκελε ζήθε 

6. Να δύλαηαη λα δηαζέηεη αλαθιηλόκελα πιατλά πξνζηαηεπηηθά θάγθεια κε εκηαπηόκαην 

ζύζηεκα ζηαζεξνπνηήζεσο ηα νπνία λα αζθαιίδνπλ ηνλ αζζελή θαηά ηελ κεηαθνξά 

ηνπ. 

7. Να θέξεη πεξηζηξεθόκελεο ππνδνρέο γηα ζηήξημε νξνζηειώλ κε δπλαηόηεηα 

απμνκείσζεο ηνπ ύςνπο ηεο νξνζηήιεο. 

8. Να ζπλνδεύεηαη κε δύν ζηαηώ νξνύ από αλνμείδσην ράιπβα κε δύν πιαζηηθά 

άγθηζηξα, ζηαηώ νξώλ θαη ζήθε θηάιεο νμπγόλνπ. 

9.  Η επηθάλεηα ηνπ θνξείνπ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ζπκπαγέο εύθακπην 

άζξαπζην θαη αθηηλνδηαπέξαζην πιηθό θαη λα έρεη ζέζεηο ππνδνρήο γηα θαζέηεο 

αθηηλνινγηθνύ κεραλήκαηνο ζπξόκελε ζπξηαξσηή κε δπλαηόηεηεο απμνκεηώζεσο 

(35 ρ 43) θαζ’ όιν ην κήθνο ηνπ θνξείνπ. 

10. Να δηαζέηεη πεξηκεηξηθέο ρεηξνιαβέο κεηαθίλεζεο 

11. Να δηαζέηεη εξεζίλσην πιάηεο κε απηναζθαιηδόκελε αλάθιεζε ηύπνπ ζθαιηέξαο  

12. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δύν εηώλ από ηελ παξάδνζε  θαη θάιπςε 

αληαιιαθηηθώλ θαη ηερληθή ππνζηήξημε (service) γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα δέθα εηώλ 

13. Τν πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη CE Mark θαη ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο κε ISO. 

14. Να δηαζέηεη ζηξώκα εληαίν πξνζζαθαηξνύκελν θαη ε επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα 

ππνδηαηξείηαη ζε δύν ηκήκαηα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΘΕΝΩΝ 

 

1. Να είλαη ζηεξεάο θαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηάιιειεο 

γηα Ννζνθνκεηαθή ρξήζε & εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ κεηαθνξά αζζελώλ ζην 

ρεηξνπξγείν, ζε ηκήκαηα επεηγόλησλ ή θαη ζε άιινπο ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

2. Να πιεξνύλ ηνπ Επξσπατθνύο θαη δηεζλείο γεληθά θαλνληζκνύο αζθαιείαο – 

πηζηνπνίεζεο (CE mark, θ.ι.π), θαη αμηνπηζηίαο νη νπνίνη ζα θαηνλνκάδνληαη θαη ζα 

πηζηνπνηνύληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν. Να θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά. 

3. Ο ζθειεηόο λα είλαη πιηθό αλνμείδσην κεηαιιηθό αλζεθηηθό ζηε δηάβξσζε. 

4. Να θέξεη ηέζζεξηο ηξνρνύο, εθ ησλ νπνίσλ νη δύν κπξνζηηλνί ειεύζεξα 

πεξηζηξεθόκελνί. Η επθνιία ζηελ θίλεζε – ρξήζε ζα απνδεηρζεί θαηά ηελ επίδεημε – 

δνθηκή ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο. 

5. Τα ιάζηηρα ησλ ηξνρώλ λα είλαη από ζπκπαγέο ειαζηηθό πςειήο αληνρήο 

6. Να είλαη ζηαζεξό ώζηε λα δέρεηαη αζζελείο κεγάινπ ζσκαηηθνύ βάξνπο, 

ηνπιάρηζηνλ 120 θηιά. Να αλαθεξζεί ην κέγηζην βάξνο πνπ κπνξεί λα δερζεί κε 

αζθάιεηα. 

7. Οη δηαζηάζεηο ηνπ θαζίζκαηνο – έδξαο λα είλαη πεξίπνπ : ≥ 50 ρ 40 cm θαη ύςνο 

πιάηεο  ≥ 40cm. 

8. Η έδξα θαη ε πιάηε λα είλαη αδηάβξνρε, από εληζρπκέλε πνιπεζηεξηθή ύθαλζε κε 

γέκηζε ή άιιν πιηθό (εληζρπκέλε δεξκάηηλε) αληίζηνηρεο πνηόηεηαο θαη αληνρήο. 

9. Η έδξα θαη ε πιάηε ζα ήηαλ επηζπκεηό λα αληηθαζίζηαληαη εύθνια ζε πεξίπησζε 

θζνξάο. 

10. Να κελ είλαη πηπζζόκελν θαη ζηελ πιάηε λα θέξεη εξγνλνκηθέο αλνμείδσηεο 

ρεηξνιαβέο γηα ηελ νδήγεζε ηνπ.  

11. Να θέξεη κπξάηζα επελδπκέλα κε ηζρπξήο αληνρήο, καιαθό θαη αθηδξσηηθό πιηθό. 

12. Να δηαζέηεη ζηαηό νξνύ, επηζπκεηό απμνκεηνύκελνπ ύςνπο θαη ππνδνρή 

ηνπνζέηεζεο θηάιεο νμπγόλνπ. 

13. Να έρεη νπσζδήπνηε ππνπόδηα θαη λα έρεη δπλαηόηεηα αλαδίπισζεο θαη αλύςσζεο 

ησλ ππνπνδίσλ γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο πξνζέγγηζεο ή ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ 

αζζελνύο πξνο θαη από ην θάζηζκα. 

14. Να πιέλεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη κε ηα ζπλήζε απνιπκαληηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα Ννζνθνκεία, θαη ρσξίο λα εηζέξρνληαη πγξά από ηηο ξαθέο ηεο 

πιάηεο θαη ηεο έδξαο. 

15. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη, εάλ ηνπ δεηεζεί από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο λα 

θέξεη γηα επίδεημε θαη δνθηκή ην πξνζθεξόκελν είδνο. 

16. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο δηεζλέο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαη λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. 

17. Να έρεη δύν ρξόληα εγγύεζε  



 

 


